
 نوموتوراکس پ

 حفره جنببه معنی وجود هوا در   نوموتوراکس پ

  .شودباشد که مانع باز شدن کامل ریه میمی

 عالئم:

، افزایش تعداد تنفس، درد تنگی نفسعالیم اصلی 

، اضطراب و افزایش ضربان قلب سرفه، قفسه صدری

است. هوای پرده جنب با فشار به ریه مانع تنفس 

رو هواجنبی فشارنده باید به سرعت شود از اینمی

است.  وگرافیرادیو  سمع ریهتشخیص با  .درمان شود

در معاینه کاهش یا عدم سمع صداهای تنفسی در 

در سمت  دقدر هنگام  نانسهیپررزوسمت درگیر و 

 .درگیر، انحراف تراشه به سمت درگیر نشده داریم

 

 

 درمان

درموارد خفیف درمان عالمتی است ولی در موارد 

است. درمان  اورژانسیشدید و فشارنده درمان 

و استفاده از  قفسه سینهجراحی با برش 

 .باشدمی (CHEST TUBE)وکیوم

 درمان به روش جدید

 کارتِجدرمان تحت عمل )بیهوشی( و با استفاده از 

در این روش به تازگی در شهرهایی  .شودیانجام م

از گیرد با استفاده صورت می تبریزو  تهرانمثل 

و بدون  قفسه سینهکارتِج و إیجاد سوراخ کوچکی در 

گیرد. صورت می عمل باز جراحیاحتیاج به 

شود و با های از ریه به قفسه سینه دوخته میقسمت

 .رسداتمام می چِست تیوبتعبیه 

 

 پرهیزهای بعد از ترخیص از بیمارستان

  قلیانو  سیگارعدم مصرف 

  آلودگی هوادوری از هرگونه 

  ... و عطرعدم استفاده از 

  هواپیمابا استفاده از  مسافرتعدم 

 ردن ک ورزشپرهیز از هرگونه 

  غواصیعدم 

  هاریهکردن نفس درون  حبسعدم 

 آوازهای سریع و طوالنی و و صحبت فریادپرهیز از 

 خواندن 

  سنگینها و بلند نکردن وسایل به ریه فشارنیاوردن 

  سرمادوری از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%B9_%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%B9_%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%90%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%90%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7


توانید توسط دکتر این پرهیزها بعد از مدتی می

 برداشته شود  توراکس فوق تخصصمربوطه 

آورده  فشارسالم  ریه به  درماندر صورت تأخیر در 

و به سمت ریه سوراخ کشیده می شود که  شود. می

 بقلبه شود تر ریه سالم بزرگ این امر باعث می شود

یا منجر به  خفگییا  سکته قلبیو منجر به  وردفشار آ

 شود مرگ

پنوموتوراکس دارای انواع مختلفی است که شامل 

اولیه )خودبخودی( و ثانویه در سه نوع  پنوموتوراکس 

 .باشدمیو جراحت  )باز( 

دهند که فرد نوع اولیه پنوموتوراکس درزمانی رخ می

ولی در های ریوی ندارد. ی بیماریهیچ سابقه

افراد  و افراد قدبلندکو، کنندگان توتون و تنبامصرف

 دیده می شود  سال ۴۳تا  ۵۱بین سنین 

ثانویه می تواند با بیماریهای ریوی  پنوموتوراکس

 سمختلفی بوجود بیاید در آسم حاد، سیتیک فیبروزی

، عفونت های ریه مثل ذاتالریه ، فیبروز ریوی ، 

 ود تومورهای ریه اختالل بافت دیده می ش

عالئم جدی تر هستند و  پنوموتوراکسدر این نوع 

 احتمال مرگ بیشتر است.

جراحی در اثر یک آسیب بوجود می آید  پنوموتوراکس

یکی از مهمترین راه هایی که این مورد اتفاق می افتد 

زمانی است که شخص دچار ترک در دنده خود می 

شود . تیزی محل شکستگی استخوان می تواند دیواره 

ه سینه را پاره کند دالیل دیگر در آسیب های قفس

  .ورزشی ، تصادفات می باشد

 

 

 من اسمه دواء و ذکره شفاءیا 

 

 عنوان :

پنوموتوراکس
 

 

 

 

kashani@skums.ac.irEmil:  

 مهشید اشراقی دهکردی گرد آورنده و تنظیم :

 سید مهدی پور افضلیتایید کننده : 

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 
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